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Et aktuelt diskussionsemne har længe været den danske sundhed og manglen på samme. Sundhedsdebatten
hører sammen med drømmen om og jagten på "det perfekte liv" - et liv, som kun synes opnåeligt

gennem fitness, økologi, slankekurer og asketisk levevis. Men er begrebet 'sundhed' entydigt godt? Eller er
det også udtryk for status, penge og overskud? Måske er den generelle kamp mod kilo og kalorier faktisk med

til at bringe samfundets svageste i en endnu svagere position. "Forbandede sunddom" undersøger
disse spørgsmål, samfundet og sundhedskrav i nutidens Danmark, der ifølge bogens forfatter har samme

funktion som en løftet pegefinger til de lavest lønnede.

"Forbandede sunddom" er en bog, der diskuterer samtidens Danmark og det store fokus på helse, der har
påvirket danskernes vaner og selvbilleder i de seneste par år.
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